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1

JOHDANTO
Järvisuo sijaitsee Yli-Iin kunnassa Iin kuntarajan lähettyvillä. Suolle suunnitellaan
turvetuotantoaluetta ja hanketta varten tehtiin kasvillisuusselvitys. Selvitysalueen pinta-ala on
155 ha. Selvitysalueen sijainti on esitetty liitteen 1 kartalla ja rajaus liitteen 2 ilmakuvalla.
Suomen suoaluejaossa Järvisuo kuuluu keskiboreaaliseen eli Pohjanmaan-Kainuun
aapasuoalueeseen. Alueella soita on runsaasti, enemmän kuin missään muualla maassamme.
Pohjanmaan ja Suomenselän alueiden tasaisuus suosii laajojen aapasoiden esiintymistä.
Suhteellisen vaatimattomasta kevättulvasta johtuen suot ovat kuivahkoja ja alueelle
tyypillisimpiä soita ovatkin välipintaiset nevat. Jos rimpiä esiintyy, ne ovat yleensä
rahkasammalrimpiä. Jänteisyys on tyypillisesti heikosti kehittynyt. Lettoja on lettokeskusten
alueella, mutta muutoin niitä on alueella vain vähän. Pohjois-Pohjanmaalla vallitsevina ovat
suuret tasaiset aapasuot, jotka ovat pääosin välipintajänteisiä rimpinevoja. Soiden reunaosissa
on laajoja tupasvillarämeitä ja nevarämeitä (Kalliola 1973; Eurola 1995; Raunio ym. 2008).
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KASVILLISUUS JA KASVISTO

2.1

Kasvillisuusselvityksen toteutustapa
Järvisuolle tehtiin kasvillisuusselvitys 14.08.2008. Alueelta oli käytettävissä ilmakuva.
Järvisuon suotyypit määritettiin Eurolan ym. (1995) mukaan. Kasvillisuuskuviointi on esitetty
liitekartassa 2. Liitteessä 3 on listaus alueella havaituista putkilokasvi- ja sammallajeista.
Liitteessä 4 on valokuvia maastokäynniltä. Valokuvien ottopaikat on esitetty liitteessä 2.

2.2

Tulokset

2.2.1

Yleiskuvaus
Järvisuo on ojitettu selvitysalueen itäosaa lukuun ottamatta. Alkuperäiset suotyypit ovat
muuttuneet ojitusten myötä ja pääasiallisia kasvillisuustyyppejä selvitysalueella ovat räme- ja
nevamuuttumat. Alueen läpi virtaa Hirvasoja, joka laskee selvitysalueen reunamilla luoteessa
sijaitsevaan Hirvasjärveen. Puron reunavyöhykkeet ovat säilyneet alkuperäisen kaltaisina
läheisistä ojituksista huolimatta.

2.2.2

Suotyypit
Tarkastelualueen luoteiskulmassa on muuttumaa (Mu), jonka alkuperäinen kasvillisuustyyppi ei
ole enää määritettävissä. Kuviolla kasvaa tiheästi koivua ja mäntyä. Tämän kuvion
kaakkoispuolella on pieni alue karua lyhytkortista nevaa (OlLkN), joka on vähitellen
kuivahtamassa. Puustonkasvu on kuviolla lisääntymässä. Selvitysalueen luoteiskulma rajautuu
karuun lyhytkortiseen nevaan (OlLkN).
Hirvasjärvi sijoittuu tarkastelualueen ulkopuolelle luoteiskulmaukseen. Järvi on kasvamassa
umpeen ja sitä ympäröi hyllyvä rahkasammaleinen ja heinäinen vyöhyke. Tarkastelualueen
reunamilla on koivuluhtaa (KoLu). Koivuluhdan kasvillisuuteen kuuluu useita
pintavesivaikkutteisuutta ilmentäviä lajeja mm. kurjenjalka (Potentilla palustris), järvikorte
(Equisetum palustre), terttualpi (Lysimachia thyrsiflora), suoputki (Peucedanum palustre),
korpirahkasammal (Sphagnum girgensohnii) ja okarahkasammal (Sphagnum squarrosum).
Hirvasojan pohjoispuoleinen alue on alkanut ojitusten myötä kuivahtamaan. Alue on muuttumaa
(Mu) ja paikoitellen jo turvekangasta (Tkg). Puroa reunustaa kapea luhtainen ruoho- ja
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heinäkorpivyöhyke (RhK), joka on säilynyt läheisistä ojituksista huolimatta alkuperäisen
kaltaisena. Ruoho- ja heinäkorven lajistossa on mm. korpikastikkaa (Calamagrostis purpurea),
kurjenjalkaa (Potentilla palustris), kultapiiskua (Solidago virgaurea), metsäalvejuurta
(Dryopteris carthusiana), mesimarjaa (Rubus arcticus) ja korpiorvokkia (Viola epipsila).
Purossa kasvaa runsaasti vehkaa (Calla palustris). Hieman etäämpänä puroa myötäilee
muurainkorpi (MrK). Tarkastelualueen itäreunalla puronvarsi on puolukan (Vaccinium vitisidaea) ja kuusen (Picea abies) hallitsemaa puolukkakorpea (PK).
Selvitysalueen itäpäädyssä on laaja alue karua lyhytkortista nevaa (OlLkN). Ympäröivien
ojitusten vuoksi neva on alkanut rahkoittumaan. Nevakuvion reunat ovat karua lyhytkortista
rämettä (OlLkR), jonka jänteet ovat isovarpuisia rämeitä ja välipinnat lyhytkortisia nevoja.
Hirvasojan eteläpuolinen alue on lähestulkoon kokonaan ojitusten muuttamaa nevaa (NMu).
Rämemuttumaa (RäMu) on pieni kuvio ja paikoitellen suo on muuttunut jo turvekankaaksi
(Tkg). Nevamuuttumissa mäntyjen kasvu on selvästi elpynyt ja etenkin ojien reunoilla puut ovat
jo kookkaita. Lisäksi vaivaiskoivua sekä suopursua kasvaa runsaasti ja ojien väleissä on alkanut
kasvamaan kuivien kasvupaikkojen lajeja mm. metsäsammalia.
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NATURA 2000 - JA SUOJELUALUEET
Valtion ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan (2008) mukaan Järvisuon selvitysalueella ei ole
Natura 2000 –alueverkostoon kuuluvia kohteita, luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmiin
kuuluvia kohteita. Lähin Natura 2000 -alue Viitaojanlatvasuo (FI1101403) sijaitsee vajaan 4
kilometrin päässä selvitysalueen eteläpuolella.
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HUOMIONARVOISET ELINYMPÄRISTÖT JA UHANALAISET KASVILAJIT
Järvisuon alueella ei ole luonnonsuojelulain (N:o 1096, §29) tai luonnonsuojeluasetuksen (§10)
nojalla suojeltavia luontotyyppejä. Alueen läpi virtaava Hirvasoja, joka on vesilain (17a§)
tarkoittama puro. Puron luonnontilaisuutta ei saa muuttaa ilman ympäristöviranomaisen lupaa
niin että uoman säilyminen luonnontilaisena vaarantuu. Hirvasoja sitä reunustavine ruoho- ja
heinäkorpineen, on metsälain (N:o 1093, §10) mukainen metsäluonnon monimuotoisuuden
kannalta tärkeä elinympäristö.
Järvisuon kasvillisuustyyppien uhanalaisuusluokitus on esitetty taulukossa 1 (Raunio ym. 2008).
Järvisuo kuuluu tässä luokituksessa Etelä-Suomen osa-alueeseen. Uhanalaisia luontotyyppejä
ovat äärimmäisen uhanalaisiksi (CR), erittäin uhanalaisiksi (EN) ja vaarantuneiksi (VU)
luokitellut tyypit. Järvisuolla uhanalaisiksi tyypeiksi luokitellaan erittäin uhanalaiset ruoho- ja
heinäkorvet sekä vaarantuneet muurainkorvet, puolukkakorvet ja lyhytkorsirämeet. Lisäksi
lyhytkorsineva on silmälläpidettävä luontotyyppi.
Uhanalaisluokituksen mukaan luontotyypin esiintymien voidaan katsoa olevan laadultaan
hyvässä tilassa, jos ojitukset tai muu maankäyttö eivät ole muuttaneet suoluontotyypin
esiintymien hydrologiaa eikä niillä ole merkittäviä hakkuita. Ojitusten aiheuttaman
kuivahtamisen vuoksi Järvisuon selvitysaluetta ei voida pitää luonnontilaisena itäreunaa ja
puronvartta lukuun ottamatta.
Uhanalaisten putkilokasvien, sammalten ja kääpien esiintymätiedot tarkistettiin Suomen
ympäristökeskuksen tiedostoista (Heidi Kaipiainen 6.6.2008). Järvisuon alueella tai sen
välittömässä läheisyydessä ei ollut ympäristöhallinnon tiedossa olevia silmälläpidettävien tai
uhanalaisten lajien esiintymiä. Myöskään maastokäynnillä Järvisuolla ei havaittu uhanalaisten
tai huomioitavien lajien esiintymiä.
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Taulukko 1. Järvisuolla esiintyvien kasvillisuustyyppien uhanalaisuus Raunion ym. (2008) mukaan (EN =
Erittäin uhanalainen, VU = Vaarantunut, NT = Silmälläpidettävä, LC = Säilyvä).

Suotyyppi

EteläSuomi

Korvet
Muurainkorvet
Ruoho- ja heinäkorvet
Puolukkakorvet
Nevarämeet
Lyhytkorsirämeet
Nevat
Lyhytkorsinevat
Vanhat kuusivaltaiset kankaat
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VU

NT
NT
NT
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VU

NT

NT
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MAISEMA JA VIRKISTYSARVOT
Järvisuolle ei johda teitä eikä lähettyvillä kulkevalta Tannilan ja Yli-Olhavan väliseltä
Vaaraojantieltä näe suolle. Suoalueen läheisyydessä ei sijaitse taloja eikä kesämökkejä.
Tarkastelualue on puustoinen itäpäädyn ojittamatonta neva-aluetta lukuun ottamatta.
Tarkastelualueen luoteispuolella sijaitsee umpeenkasvava Hirvasjärvi.
Selvitysalue ei ole merkittävä marjastuksen kannalta. Turvetuotannossa alue muistuttaisi lähinnä
maataloustuotannossa olevaa peltoa, paitsi että turvesuo on kesäajan kasviton
(Turveteollisuusliitto ry 2002).
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YHTEENVETO
Järvisuon selvitysalue rajautuu luoteiskulmausta lukuun ottamatta ojitettuihin soihin ja jo
talouskäytössä oleviin turvekankaisiin. Luoteiskulmauksessa alue rajautuu Hirvasjärveen sekä
karuun lyhytkortiseen nevaan. Hirvasjärveä reunustaa kaakkoispuolella koivuluhta.
Tarkastelualueen läpi virtaa vesilain (17a§) ja metsälain (10§) mukainen Hirvasoja, jota
reunustaa kapea kaistale ruoho- ja heinäkorpea. Ruoho- ja heinäkorvet ovat metsälain mukaisia
erityisen tärkeitä elinympäristöjä ja Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaan
ruoho- ja heinäkorvet ovat erittäin uhanalainen luontotyyppi. Hieman kauempana puroa
reunustaa muurainkorpi ja tarkastelualueen itäreunalle mentäessä puronvarsi muuttuu
puolukkakorveksi.
Sekä puron pohjois- että eteläpuoli ovat pääosin ojitusten muuttamia nevoja ja paikoin
muuttuneita. Tarkastelualueen itäreunalla on kuvio ojittamatonta karua lyhytkorsinevaa, jonka
reunat ovat lyhytkortisia rämeitä. Myös selvitysalueen länsireunalla on pieni kuvio lyhytkortista
nevaa, johon ojitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet kuivattavasti. Selvitysalueen
lännenpuoleisella avosuolla on karua lyhytkortista nevaa.
Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä. Alueen lähiympäristössä ei
ole luonnonsuojelualueita tai suojeluohjelmiin kuuluvia kohteita. Lähin Natura 2000 -alue
Viitaojanlatvasuo (FI1101403) sijaitsee vajaan 4 kilometrin päässä selvitysalueen eteläpuolella.
Järvisuon alueella ei ole havaittu uhanalaisten tai muutoin huomioitavien kasvilajien esiintymiä.
Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluokituksen mukaisiksi uhanalaisiksi luontotyypeiksi
luokitellaan Järvisuolla erittäin uhanalaiset ruoho- ja heinäkorvet sekä vaarantuneet
muurainkorvet, puolukkakorvet ja lyhytkorsirämeet. Lisäksi lyhytkorsineva on silmälläpidettävä
luontotyyppi.
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KIRJALLISUUS
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Liite 3.1
Järvisuolla havaitut lajit
Putkilokasvit
Andromeda polifolia
Betula nana
Betula pubescens
Calamagrostis purpurea
Calla palustris
Calluna vulgaris
Carex chordorrhiza
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Carex limosa
Carex pauciflora
Carex rostrata
Drosera longifolia
Drosera rotundifolia
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Empetrum nigrum
Equisetum fluviatile
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Eriophorum vaginatum
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Pinus sylvestris
Potentilla palustris
Rubus arcticus
Rubus chamaemorus
Salix phylicifolia
Scheuzeria palustris
Solidago virgaurea
Trichophorum cespitosum
Trientalis europaea
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Vaccinium vitis-idaea
Viola epipsila
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Vaivaiskoivu
Hieskoivu
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Kuusi
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Kurjenjalka
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Tupasluikka
Metsätähti
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Ruskorahkasammal
Korpirahkasammal
Punarahkasammal
Kalvakkarahkasammal
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Okarahkasammal

Liite 4.1
Valokuvia selvitysalueesta.

Kuva 1. Selvitysalue rajautuu lännessä laajaan lyhytkortiseen nevaan

Kuva 2. Ojitukset ovat aiheuttaneet pensaikon lisääntymistä selvitysalueen länsireunalla.

Kuva 3. Rahkoittuvaa lyhytkortista nevaa.

Kuva 4. Selvitysalueen luoteispuolella sijaitsee umpeenkasvava Hirvasjärvi.
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Kuva 6. Hirvasojaa reunustaa tulvavaikutteinen ruoho- ja heinäkorpireunus.
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Kuva 7. Hieman kauempana puroa myötäilee muurainkorpi.

Kuva 8. Tarkastelualueen koillisreunalla on kuvio
puolukkakorpea.

Kuva 9. Tarkastelualueen itäreunalla on lyhytkorsirämettä. Taka-alalla on rahkoittuvaa nevaa.

Kuva 10. Kookkaat suovarvut ovat rämemuuttuman
kenttäkerroksen valtalajeja.

Kuva 11. Ojitusten muuttamaa nevaa.

